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Criados para amar
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS

“A fé sem obras está morta”

Isaías 50, 5-9a

A caridade e a fé são

Isto deve indignar-nos de

inseparáveis. O Papa Francisco

tal maneira que nos faça

exorta a valorizar a dimensão

descer da nossa serenidade

fraterna da espiritualidade.

alterando-nos com o sofrimento

Onde há amor nascem gestos!

humano. Isto é dignidade» (FT

É característica essencial do

68). Existem apenas dois tipos

ser humano, «frequentemente

de pessoas cristãs: as que, em

esquecida: fomos criados para

nome da fé em Jesus Cristo, se

a plenitude, que só se alcança

esforçam por praticar as obras

no amor. Viver indiferentes à

de misericórdia; aquelas que,

dor não é uma opção possível;

diante do irmão, desviam o olhar

não podemos deixar ninguém

e aceleram o passo. Qual é o teu

caído ‘nas margens da vida’.

tipo de pessoa?

Salmo 114 (115)
Tiago 2, 14-18
Marcos 8, 27-35

Orientações
para o grupo
- Não há certo nem errado, cada um
tem de se sentir livre para expressar o
seu ponto de vista sem reservas.

Questões para os pequenos grupos
Qual é o teu primeiro pensamento, quando escutas
a palavra fraternidade?

Catequese
familiar
Pintar o desenho para
aprofundar o evangelho;
e relacionar com a Carta de
Tiago: a fé e as obras.
«De que serve a alguém dizer
que tem fé, se não tem obras?».
Qual é o teu tipo de pessoa: em
nome da fé em Jesus Cristo,
esforças-te por praticar as
obras de misericórdia ou, diante
do irmão, desvias o olhar e
aceleras o passo?
Dinâmica complementar para o
grupo de catequese.

Questões auxiliares: Como é que defines a fraternidade?
Para ti, o que é a fraternidade? Qual é o contrário da
fraternidade? Como é que se pode cultivar a fraternidade?

Como é que o amor te move a procurar o melhor
para a vida do outro?

Questões auxiliares: Na tua opinião, qual é a obra de
misericórdia mais urgente, nesta sociedade? «De que serve
a alguém dizer que tem fé, se não tem obras»?

Desafio até ao próximo encontro

Fazer um esforço caritativo em favor dos mais necessitados, na prática
das obras de misericórdia, para acudir aqueles a quem falta o necessário
para uma vida digna da condição humana.

Oração para o final da partilha
Senhor, nós te pedimos que a nossa fé seja viva e abra as nossas mãos
a todos os irmãos, a quem falta o necessário para viver com dignidade.
Pelas nossas boas obras, reconheçam que estás vivo no meio de nós e és a
nossa Vida para sempre. Ámen.
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